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Město Mladá Vožice informuje
• Téměř hotovy jsou nezbytné bourací

a demoliční práce na přípravě objektu
na Husově námětí, kde vyroste 12
nových pečovatelských bytů. Dalšími
pracemi, které dle harmonogramu prací
budou prováděny bude příprava a 
pokládky ležaté kanalizace, poté nové
podkladní vrstvy pro podlahy v celém
objektu. Na akci město čerpá dotaci
z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši
7,2 mil Kč. 

• Dvě stavební akce probíhají v ulici J.
J. z Bratřic. V režii externí firmy je
výměna elektrického vedení, město je
investorem dokončení výstavby chod-
níkové sítě v lokalitě. Zatím firmy
provádí především nezbytné zemní

práce, nicméně v trase nových chodníků
již jsou z části také zrealizovány obrub-
níky a dokonce i část nového chodníku.
Přípravné práce také probíhají na
přilehlém schodišti k bytovým domům. 

• Z Ministerstva pro místní rozvoj
město obdrželo v loňském roce dotaci
na realizaci skateparku, akce byla v 
uplynulých týdnech úspěšně dokončena
a prvky předány k užívání. Je velmi
potěšitelné, že sportoviště si ihned 
našlo početnou skupinu návštěvníků.
Celkově bylo proinvestováno cca 1,1
mil Kč. 

• V současné době probíhá výběrové
řízení na zhotovitele technické 
infrastruktury v lokalitě Nad Pilou –

části bývalého areálu Agrospolu, který
město získalo. V prvním květnovém
týdnu budou otevřeny nabídky, poté
bude možno začít jednat o ceně za bu-
doucí prodeje stavebních pozemků,
kterých bude v lokalitě k dispozic osm. 

• Začala také organizační příprava
k bezproblémovému průběhu velmi
náročné akce, opravy průtahu města – 
1. etapy. Vlastní stavební práce začnou
obnovou vodovodního a kanalizačního
řadu včetně přípojek začátkem měsíce
července. V současné době probíhají
koordinační jednání se zástupci 
zhotovitelské firmy tak, aby práce co
nejméně narušovaly provoz města. 

Jeden ze zajímavých projektů města byl
dokončen již v dubnu 2022, tedy o celý
měsíc dříve, než bylo smluvně stanoveno.

Přání studentů zdejší základní školy byl o
vyslyšeno již v roce 2020. Záměr 
realizace skateparku a lezeckého kamene 

(boulderu) v Mladé Vožici zapadl do
strategického plánu města, neboť se jedná
o podporu sportu a volnočasových 
aktivit občanů. Město neodkládalo tento
plán a přihlásilo se do běžícího dotačního
programu, kde ve velké řadě uchazečů byl
projekt vybrán k realizaci. Ministerstvo
pro místní rozvoj tak přislíbilo příspěvek
z ceny díla ve výši 80-ti procent.
Poděkování patří nejen panu Tomáši
Pilkovi, který je odborníkem na lezecké
kameny, ale i týmu firmy JF Construction
s.r.o. realizující skatepark.

V Mladé Vožici se můžeme pyšnit unikát-
ním dílem „monolitického skateparku“
z rukou specialistů ve svém oboru, a to 
firmou JF Construction s.r.o. v čele
s panem Jílkem. Za město Mladá Vožice si
přejeme, aby byl zájem o skatepark a
lezecký kámen stále velký. Dětem přejeme
hodně ujetých kilometrů a splněných snů.
Děkujeme za báječný nápad. 

Projekt „Rozšíření víceúčelového hřiště
o skatepark – Mladá Vožice“ byl 
realizován za přispění prostředků státního
rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro
místní rozvoj. Projekt města Mladá Vožice
je realizován v letech 2021/2022.

Ing. Michaela Růžičková

Dětský sen
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Vláda ČR schválila v dubnu novelu
zákona o ochraně ovzduší, kde bude 
posunut termín povinnosti vyměnit staré
kotle na pevná paliva 1. a 2. emisní třídy, až
na 1. září 2024. Chce ulehčit domácnostem
aktuálně zatížených inflací a růstem cen
energií. Změnu zákona ještě musí 
odsouhlasit zákonodárci a podepsat prezident.

Ale i tak probíhá příjem žádostí o pod-
poru v rámci kotlíkových dotací pro
domácnosti s nižšími příjmy na Krajském
úřadu pro Jihočeský kraj v Českých
Budějovicích. Seminář o informování
občanů pro okres Tábor proběhne 11. 5.
2022 od 16 hodin ve velké zasedací síni
v 3. patře na Městském úřadu Tábor,
Husovo náměstí 2938 (budova bývalé
Tabačky).     

Dále je možné využít program Nová ze-
lená úsporám, kde míra podpory je asi

50% uznatelných nákladů, ale
oprávněnými žadateli jsou i domácnosti
nespadající do definice nízkopříjmových. 

Na radnici u Ing. Malinové je možné si
vyzvednou brožurku „Jak správně topit a
ušetřit“ vydanou Ministerstvem ŽP. Je to
průvodce ekonomickým a ekologickým
vytápěním domácnosti pevnými palivy.  

Vzhledem k velkému zájmu o odpadní
polystyren žádáme občany o jeho třídění
buď do popelnic na plasty nebo dovezení
přímo na sběrný dvůr. Po měsících 
stagnace se pohnula i cena výkupu
vytříděných PET lahví a v březnové
dodávce jsme dostali 2,50 Kč/1kg PET
lahví. 

Barevné tašky na PLAST/PAPÍR/SKLO
jsou u EKO-KOMu objednány s termínem
dodání 2-3 měsíce, takže až je budeme mít
k dispozici pro občany, dáme vědět. Velké

šedé tašky na třídění kovů k dispozici
aktuálně jsou. 

S letošní zimou bez sněhu se také už nyní
v parcích a na chodnících opět objevují psí
výkaly, které po svých miláčcích jejich ma-
jitelé neuklízejí. I v centru města na chod-
nících to není nic výjimečného. A dalším
nešvarem je volný pohyb psů v zastavěném
území města. Osoba, která doprovází psa je
povinna jej vodit na veřejných pros-
transtvích v zastavěném území města i míst-
ních částí na vodítku a mít ho pod trvalou
kontrolou. Osoba je dále povinna
neprodleně po psovi uklidit tuhý exkrement.
Kdo tak nečiní, porušuje obecně závaznou
vyhlášku města č. 3/2009, o pravidlech pro
pohyb psů na veřejném prostranství a hrozí
mu postih. Jistě všichni pochopí, že uklízení
a sečení takových ploch není nic
příjemného.  Ing. Blanka Malinová

Životní prostředí informuje

Po dvou letech, kdy kvůli pandemii
nebylo možné pochod uspořádat, se
letošní 55. ročník uskuteční v tradičním
termínu a na tradičních trasách. Zcela
netradiční je ale přihlašování na pochod –
je možné se přihlásit pouze předem, ne až
v den pochodu na startu. Kvůli výluce
železničního provozu mezi Olbramovice-
mi a Chotovinami bylo nutné se uchýlit k
regulačním opatřením, včetně omezení
počtu pochodníků. Přihlásit se lze pouze
PŘEDEM elektronicky zaregistrováním
na příslušné trase, registrace bude
spuštěna 5. 5. v 10:00 a potrvá do 19. 5.
24:00 hod. Registrací vás provede
jednoduchý návod a po zaplacení na účet
obdržíte email s údaji potřebnými pro
odstartování na příslušném startu. Na
startu po předložení potvrzujícího emailu
obdržíte mapu s místem na razítka z kon-
trolních stanovišť. Podrobné informace o
registraci, podrobný popis jednotlivých
tras a další informace naleznete na we-
bových stránkách pochodu:
https://www.praha-prcice.cz/.

Naše trasa  zůstává v podobě z
předchozích ročníků -  vede z Vožice po
modré značce na Noskov, Vitanovice,
rybník Bučinu a dále přes Mezivrata a
Ješetice do Prčice a je dlouhá 36 km. Start
pochodu je v sobotu 21.5. na auto-
busovém nádraží v Mladé Vožici v 7:15 –
9:15 hod., cíl v Prčici na náměstí v 11:00
– 20:00 hod.

Doufám, že překonáte nástrahy poněkud
neobvyklé registrace a vydáte se z Vožice
do Prčice – letos již po dvacáté!

Příjemnou cestu všem pochodníkům
přeje Ludmila Dvořáková, Klub českých
turistů Tábor.

Prčice letos
budou!

V sobotu 2. dubna 2022 se uskutečnila
na celé území České republiky opět po
roční přestávce  akce Ukliďme Česko. Na
sraz účastníků, který byl stanoven na 8.00
hod. před sběrným dvorem v Doudlebské

ulici, nakonec dorazilo 26 dobrovolníků 
(není toto číslo až nestoudně nízké vzhle-
dem k počtu obyvatel v Mladé Vožici, kde
byli kritici z řad Za krásnější, čistější,
nové a pod. ???) ochotných pomoci život-
nímu prostředí v okolí našeho města.
Celkem se podařilo sesbírat na silnicích
směrem na Noskov, Zhoř, Starou Vožici,
Blanici, Radvanov, Staniměřice, Běleč a
Šebířov přes 850 kilogramů odpadu,
převážně plastů, skla, papíru, ale i 
elektroodpadu, nábytku a pneumatik.  

Další dubnovou akcí vožických cyklistů
bylo soustředění MTB týmu. Tradičně se
odehrávalo v okolí hradů Kost, Trosky,
Valdštejn, Hrubá Skála, tedy přímo
v samém středu Českého Ráje .   

Václav Slabý

Duben v CK Mladá Vožice

Vožičan - vydává MÚ Mladá Vožice
pod evidenčním číslem MK ČR E 14832. 
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Milovníci cyklistiky se sejdou nejprve ve
čtvrtek 23. června v Kovářově u Milevska,
kde se uskuteční časovka jednotlivců. Boje o
nejlepší české a slovenské cyklisty pak vyvr-
cholí v neděli 26. června silničním závodem
jednotlivců v Mladé Vožici a jejím okolí.

Pořadatelé očekávají účast sportovních
hvězd Petera Sagana, Zdeňka Štybara či
Martiny Sáblíkové. Na startu by neměli
chybět ani jezdci domácího ČEZ Cyklo Tea-
mu Tábor či cyklisté původem z Tábora
jezdící za hradecký Elkov Kasper – Jakub
Ťoupalík, Adam Ťoupalík a Michael Boroš.
Mediálním partnerem šampionátu jsou
Jihočeské týdeníky, které budou na svých
stránkách o dění před šampionátem informo-
vat. Novinky a postřehy můžete sledovat
rovněž na webu www.jcted.cz. Fanoušci
naleznou další informace také na webu
www.cyklokros.cz či v sekci MČR silnice na
webu Českého svazu cyklistiky. Ředitelem
letošních závodů je Petr Balogh, který jako
první promluvil za členy organizačního
výboru.

Co pro vás osobně znamená pořádání
této sportovní akce republikové úrovně?

Je to pro mě obrovská čest, že jsme dostali
na Táborsku důvěru pořádat nejprestižnější
silniční cyklistickou akci na území České
republiky. Odráží se v tom naše mnohaleté
zkušenosti v pořádání závodů na světové
úrovni.

Uspořádání společného mistrovství ČR
a SR v silniční cyklistice je jistě velkou
výzvou. Před jakým nejtěžším úkolem
z pozice ředitele závodu stojíte?

Rozhodně sehnat finanční prostředky.
Abychom tento šampionát uspořádali v
kvalitě požadované Českým svazem cyklis-
tiky, máme nastavenou laťku i my. Chceme
šampionát uspořádat na opravdu špičkové
úrovni. Naším cílem je vybudovat na trati tři
komentovaná místa, troje občerstvení pro 
diváky, obrazovky a doprovodné programy.
Dále chceme, aby nedělní elitní závod
vysílaly televize v České i Slovenské 
republice přímým přenosem.

Je váš organizační výbor připravený
splnit tyto požadavky?

Máme velké štěstí, protože se mi podařilo
dát dohromady vynikající organizační tým.
V roli technického poradce se představí
světoznámý rozhodčí Miroslav Janout, dále
autor časovky v Kovářově Stanislav
Kázecký, velký propagátor a cyklistický
nadšenec. Za Český svaz cyklistiky
přispívají Jakub Edr a Martin Dvořák, o 
dopravní značení se stará Luboš Kovářík, za
policii pomáhá šéf okresní policie Jiří Štech.
Za Agenturu Cyklistika přidají ruku k dílu
Markéta Poslušná a Josef Krch. Důležitými
členy organizačního výboru jsou
samozřejmě také dva čestní předsedové.
Jedním je starosta Kovářova Pavel Hroch a

druhým senátor a starosta Mladé Vožice
Jaroslav Větrovský.

Co by si měli z šampionátu odnést
příznivci cyklistiky?

Momentálně prožíváme asi nejtěžší období
v novodobé historii České republiky, proto
bychom chtěli na lidi tímto krásným závo-
dem přenést lepší náladu. Vrátíme lidem ra-
dost a dostanou krásný sportovní zážitek. Na
cyklistických závodech je skoro nemožné
vybírat vstupné, proto je vstup volný a
chceme, aby si závody užili všichni
návštěvníci. Na hlavní závod v neděli 26.
června očekáváme minimálně 20 tisíc
diváků z České i Slovenské republiky.

Máte připravené pro fanoušky nějaké
soutěže? Na co se vlastně mohou v rámci
MČR těšit?

Nejprve bych chtěl poděkovat Jihočeským
týdeníkům, že jsou dlouholetým mediálním
partnerem cyklistiky. Rádi bychom
pravidelně pořádali soutěže právě
v Jihočeských týdenících, fanoušci si dále
zasoutěží i na sociálních sítích. Jako ceny
máme připravené slevové kupony na 
cyklistické oblečení Kalas a ceny od firmy
Force. Dohodli jsme se už s pěti dalšími 
firmami a oslovujeme další, abychom
udělali ze závodů ohledně atmosféry malou
Tour de France. V každém průjezdu chceme
rozdávat drobné dárky, cyklistické láhve,
iontové nápoje, trička, šátky nebo bonbony.
Fanoušci budou soutěžit také o nejvtipnější
nápis na silnici a o nejvyzdobenější vesnici
na trati. Tyto dvě soutěže pak vyhodnotí náš
partner z Jihočeských týdeníků.

Cyklistickou baštou je na jihu Čech
město Tábor. Proč jste se rozhodl
uspořádat MČR zrovna v Mladé Vožici a
Kovářově?

Když jsme přemýšleli o pořádání MČR,
tak jsme měli v úmyslu propagaci severní
části nejkrásnějšího kraje u nás, tedy
Jihočeského kraje. Tímto místem spousta
lidí pouze projede a nezastaví se tu. Chceme
ukázat krásy Mladovožicka a Kovářovska,
jehož okolí s orlickou přehradou je naprosto
úžasné.

Promítne se MČR nějak do popularity
Jihočeského kraje?

Většina závodníků dorazí již ve středu a
předpokládáme, že největší část se ubytuje
v Táboře. Do Kovářova a do Mladé Vožice
budou tedy jezdit z Tábora. Naším cílem je
zpopularizovat cyklistiku před MS v 
cyklokrosu 2024 v Táboře na maximální
výši, aby se fanoušci již těšili na tento
světový šampionát.

Když pořádání tohoto MČR srovnáte
s pořádáním jiných cyklistických akcí
v minulosti, v čem je letošní šampionát
odlišný?

Víme, že přímý přenos z dvacetikilometro-
vé tratě je finančně i technicky náročnější

než tříkilometrový okruh v cyklokrosu.
Chceme ale cyklistiku zpopularizovat a
zachytit pro televizního diváka v nejlepší
kvalitě nejzajímavější místa, kde se bude
rozhodovat.

Může pořádání či průběh závodů nějak
negativně ovlivnit současná společensko-
ekonomická situace v zemi nebo konflikt
na východě Evropy?

Chtěl bych, aby lidi zapomněli na covid a
na válečné hrůzy z Ukrajiny. Chceme pro to
udělat maximum, aby si sportovní fanoušci
užili krásný napínavý závod
s neuvěřitelnými osobnostmi.

Na jaké největší hvězdy silniční cyklis-
tiky se mohou diváci těšit?

Osobně jsem několikrát mluvil s nejlepším
českým cyklistou Zdeňkem Štybarem, které-
mu se trať velmi líbila. Sám mi říkal, že
takhle těžké mistrovství již dlouho nebylo.
Letos vidí větší šance na úspěch, a to díky
náročnosti tratě. Štybarovi jsme udělali
reklamní pyramidu na kruhovém objezdu na
sídlišti Nad Lužnicí jako poctu historicky
nejlepšímu cyklokrosařovi České republiky.
V závodě žen by se měla objevit sedminá-
sobná olympijská medailistka v rychlo-
bruslení Martina Sáblíková, jedna z velkých
favoritek. Na minulých závodech vyhrála
s přesvědčivým několikaminutovým
náskokem.

Kdo bude největší slovenskou hvězdou?
Za slovenskou stranu by se měl zúčastnit

Peter Sagan, trojnásobný mistr světa
v silniční cyklistice. Peter je neuvěřitelná
hvězda a persona. Má miliony fanoušků po
celém světě. Pokud k nám tyto tři sportovní
hvězdy zavítají, to je jako kdyby do těch obcí
přijeli Messi, Neymar a Ronaldo hrát fotbal.
Je to totiž stejný zázrak.

Počítáte také s účastí cyklistů původem
z Tábora?

Členové ČEZ Cyklo Teamu Tábor pojedou
všichni, tedy Vaníček, Dostál a Jindřich. Trať
ve Vožici nám jako spoluautor navrhl bývalý
člen táborského týmu Michael Boroš. Jeho
návrh jsme později drobně upravili
průjezdem přes Vožici. Myslím, že pojedou i
bratři Ťoupalíkové a Karel Camrda mladší.

Do vaší kompetence spadá i pořádání
Světového poháru v cyklokrosu, který již
tradičně hostí na podzim Tábor. Nez-
abrání mu letos ekonomické důvody?

Světový pohár v cyklokrosu je velmi eko-
nomicky náročný a je to naše poslední gen-
erálka před světovým šampionátem 2024.
Proto je velmi důležité tento závod
uspořádat. Musím přiznat, že ekonomická
stránka se nevyvíjí úplně nejlépe. Bude s tím
po této stránce velká starost. Uděláme pro to
maximum, aby generálka proběhla ke
spokojenosti Mezinárodní cyklistické unie.
Termín je nakonec posunutý z 13. listopadu
na 23. října.

Petr Balogh: Těšíme se na účast největších hvězd silniční
cyklistiky
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Jubilanti
leden 2022 

70 let 
Petr Ujec
Chocov 

Jiří Dintar
Mladá Vožice 

František Chmel
Mladá Vožice 

Jindřiška Rokosová
Noskov 

Alena Michálková
Mladá Vožice

Marie Pekařová
Mladá Vožice 

75 let 
František Pistulka

Janov 
Věra Tomšů
Mladá Vožice 

Jana Králíková
Mladá Vožice 

87 let 
Jarmila Dvořáková

Noskov 

89 let 
Marie Dvořáková

Mladá Vožice

91 let 
Marie Maredová

Mladá Vožice
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• Schválila žádost ŽS a MŠ Mladá
Vožice, souhlas se zapojení do 
Integrovaného regionálního operačního
programu 2021 – 2027

• Schválila pronajmout rybník Horních
Koutech dle předložené žádosti 

• Schválila příkazní smlouvy mezi

městem a firmou TAREKA na organizaci
výběrových řízení pro výběr zhotovitel
akcí – Zázemí pracovníků v areálu v ulici
Obětí nacismu, technická vybavenost pro
výstavbu rodinných domů 

• Schválila dodatek ke smlouvě o
přidělení dotace mezi městem a

Jihočeským krajem – další část dotace na
provoz pečovatelské služby – 83.000 Kč

• Schválila zapůjčení městské části
zámecké zahrady SDH Mladá Vožice dne
23. 4. 2022 za účelem konání soutěže pro
mládež

Rada města Mladá Vožice na 107. zasedání (1. dubna)
a 108. zasedání (14. dubna) mimo jiné projednala:
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Po roční pauze způsobené proticovidovými opatřeními se nám opět rozjely stolně
tenisové soutěže. 

„C“ tým po postupu z nejnižší okresní soutěže vstupoval do té vyšší s cílem 
nespadnout zpět. To se především díky výborným výkonům mladého Rosti Babora a
nestárnoucího matadora Jardy Dvořáka (mimochodem nejlepšího hráče ve čtyřhře)
s přehledem podařilo a tým obsadil s bilancí 8-2-12 a 40 body pěkné 8. místo.

„B“ tým naopak po předloňském sestupu z přeboru měl za cíl pokus o postup zpátky.
Nakonec se to díky několika nešťastným prohrám nepodařilo, ale konečné 3. místo s bi-
lancí 16-1-5 a 55 body je velice dobré. Věříme, že se postup podaří příští sezónu.
Vítězem soutěže se stal tým Radimovic „A“. Okresní přebor ovládli hráči Soběslavi „C“

No a nakonec to nejlepší. Vožický „A“ tým si v předchozích dvou krajských sezónách
zvykal na vyšší úroveň hry a letos tyto zkušenosti, společně s příkladnou tréninkovou
morálkou konečně přinesly ovoce. Tým vlétl do soutěže skvělým způsobem a po 7.
kolech dokonce bez prohry vedl tabulku. Poté přišly i nějaké porážky se silnými
soupeři, ale i tak se konečné 3. místo s bilancí 13-1-6 a 47. body dá nazývat historickým
úspěchem vožického ping-pongu. Michal Mikuláš byl 6. nejlepším hráčem celé soutěže,
kterou nakonec ovládl tým Třeboně „B“.

Po letním odpočinku se budeme těšit na podzimní zahájení příští sezóny a také
budeme rádi, když se najde nějaký další zájemce o tuto krásnou hru. Na závěr úspěšnost
hráčů. Více na www.pinec.info a stis.ping-pong.cz.

„A“ tým „B“ tým „C“ tým
M. Mikuláš 73,37% P. Melichar 81,40% R. Babor ml. 79,17%
J. Krieger 61,19% R. Babor st. 62,65% J. Dvořák 69,88%
T. Mrázek 55,56% J. Zápotocký 58,14% V. Kolomazník 26,92%
M. Pudil 40,00% M. Vondrák 51,16% M. Kaltounek 23,17%

K. Kohout 8,06%
Za oddíl Milan Pudil

FCS Mladá Vožice
Ahoj Sparťani!

Tak se nám podařilo zde, v Mladé
Vožici, založit oficiální klub fandů
ACS. A již jsme byli i na prvním 

zápase našich kluků na Letné,
proti Baníku. Bylo to super, byly 

s námi i děti a ženy a vše proběhlo
bez nejmenších problémů.

Kdo ba se chtěl také do našeho
klubu přidat, pište nebo volejte 

našemu předsedovi Pavlovi na číslo: 
602 282 912 a od něj se dozvíte

všechny podrobnosti.
Pokusíme se každý měsíc do

Vožičanu napsat nějaké zajímavosti
nebo důležité zprávy 

o naší Železné a Zlaté!

Forever Sparta!!!

Historický úspěch stolních tenistů

Probíhající výstavba pečovatelských bytů na Husově náměstí.

Oprava chodníků v ulici Jana Jeníka z Bratřic.
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Vážení přátelé 
divadla a Voživotu
zvlášť!

V tomto květnovém
příspěvku divadla
Voživot bych ráda
začala pozváním na
p ř e l o ž e n é
představení Hračka
do Chýnova. S
pořadateli jsme dom-

luvili nové datum 14. května od 19 hodin.
Udělejte si výlet a přijeďte. Vy, kteří nás
sledujete na Facebooku víte, jak jsme
vlastně dopadli na postupové přehlídce v
Třešti. V minulém čísle Drbníku jsem
zveřejnila hodnocení diváků i poroty.

Pojďme tedy k samotným oceněním.
Cenu poroty získala naše režisérka
Kateřina Pokorná za autorství textu ke
hře Hračka. My všichni jsme byli oceněni
ve výše zmíněném komediálním hororu
za herecké výkony. Nu, to nejlepší
nakonec. Byli jsme doporučeni k postupu
na národní přehlídku Krakonošův di-
vadelní podzim. Zatím tedy vyhráno není,
protože o skutečné účasti rozhodne ještě
odborná komise. Ale věříme a jsme stále
v optimistickém očekávání.  Další novin-
ka, která vlastně nebude novinka, jsou
blížící se Vokule, divadelní festival

Vožické kulturní léto v Zámecké zahradě,
který se v Mladé Vožici koná v červenci a
tentokrát to bude již desátý ročník. Pro-
gram na letošní rok a podrobnější sezná-
mení se soubory a sponzory, to vše bude
obsahem červnového Drbníku a myslím,
že se máte na co těšit. Ráda bych využila
situace a za Voživot kladně kvitovala re-
alizaci nového osvětlení v Zámecké
zahradě.  Je to skvělý počin a myslím, že
všichni pořadatelé kulturních akcí v
zahradě a samozřejmě i návštěvníci ho
ocení. Děkujeme Městu Mladá Vožice a
všem, kteří se na této akci podíleli. Přeji
nám všem hodně sluníčka, které květen
určitě přinese. 

Za Voživot, Pavla

Drbník

AUTOBAZAR VOJTACARS NABÍZÍ
brigádu, zkrácený úvazek, DPP

náplň práce: příprava vozidel k prodeji
( jedná se především o čištění vozidel a drobné opravy -

ve všem zaškolíme )
pracoviště Stará Vožice

požadujeme pracovitost, samostatnost, 
ŘP sk. B, znalost kolem aut vítána

nástup možný červen/červenec, práce na 10-15hod
týdně, úkolová mzda

Více na tel.č.: 776 840 291

Plzeňská restaurace 
„U ZVONICE“

Přijme do svého týmu
kuchaře/servírku/
číšníka/brigádníky

Dobré platové podmínky
a další výhody

Info na tel. 602 234 200


